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HØRINGSSVAR- DEMENSPLÅN2020

NKSKløveråsener et kompetansesenter innen demens og alderspsykiatri. NKSKløveråsen

ligger i Bodøog er en del av spesialisthelsetjenesten i Nordland. NKSKløveråsener en privat

ideell institusjon som eies av NKSNordland. Vi har avtale med Helse Nord RHF.

Vår kliniske virksomhet fordeler seg på en poliklinikk og en sengepost. I tillegg driver vi en

utstrakt ambulant virksomhet i kommunene med vurdering av pasienter der de bor, samt

kurs, veiledning, rådgivning til pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kløveråsen har et nært samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter Aldring og Helse, og

Fylkesmanneni Nordland. Sammen med dissehar Kløveråsenvært med å følge opp

Demensplan2015 gjennom DemensomsorgensABCi kommunene i Nordland. NKS

Kløveråsenhar ogsåvært med på Møteplass for mestring, et tilbud til yngre personer med

demens og deres pårørende.

Kløveråsener også med i arbeidet knyttet til nasjonal faglig retningslinje i regi av Helse

direktoratet. Kløveråsen er med i delprosjektet om oppfølging av personer med demens og

deres pårørende.

Kløveråsen har også vært med på to dialogmøter høsten 2014, knyttet til Demensplan 2020.

Vi kom her med innspill på bakgrunn av de erfaringene vi gjør i vårt daglige arbeid med

personer med demens og deres pårørende.

De fem strategiene i Demensplan 2020 som skal bidra til å utvikle gode, fleksible og

tilpassede tjenester synes vi er gode strategier og vil være en god ramme for planen.

Det må sikres en god og tett oppfølging av pasienten etter at diagnose er stilt. Mange kan

fortsatt være ijobb, men det må tilrettelegges på arbeidsplassen for dette. Vi får

tilbakemelding fra flere om at det ofte blir konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Samarbeid med NAV blir her viktig.
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Det å være med å ha innflytelse på hva slagstilbud personen med demens skal ha er svært

viktig for personen selv og de pårørende. I en tidlig fase kan et tilrettelagt dagtilbud eller

tilrettelagt arbeid være en god løsning. For pårørende er dette veldig viktig slik at de fortsatt

kan være ijobb.

Pasientersom bor hjemme og har tilbud fra hjemmesykepleien må som regel forholde seg

til mange forskjellige personer. Dette skaper stor utrygghet for personen med demens.

Pårørendeønsker derfor at det dannes demenslag i kommunene, hvor et fåtall personer

med kompetanse innen demens kan ivareta omsorgen for personer med demens.

Gjennom Møteplass for mestring har Kløveråsen erfaring med undervisning til personer med

demens. Dette har vært veldig positivt for alle involverte. At regjeringen i demensplan 2020

legger opp til egne brukerskoler for personer med demens synes vi derfor er bra.

Kløveråsen mener at de strategiene og tiltakene regjeringen har foreslått langt på vei svarer

til de behovene personer med demens og pårørende har.

Kløveråsenmener at strategi nr to bør prioriteres først:" Den enkelte bruker skalvære sikret

utredning og diagnostisering ved mistanke om demens og få god oppfølging etter diagnose".

Styrking av den kommunale kompetansen blir derfor viktig, likeså å ha gode modeller for

oppfølging.

Derfor er det viktig å få på plassnasjonal faglig retningslinje, og få implementert denne i

kommunene etter at den er ferdig.

Kløveråsenkan bidra med sin kompetanse innen undervisning og veiledning som vi gjør i

dag knyttet til oppfølging av Demensplan 2015. Kløveråsenkan være med å undervise på

brukerskoler for personer med demens. Vi kan være med å styrke kompetansen hos ansatte

i kommunene gjennom diverse kompetansehevende tiltak. Vi kan være med å implementere

nasjonal faglig retningslinje. Videre kan Kløveråsenvære med på informasjonskampanje om

demens.

Ved å styrke kompetansen til ansatte i den kommunale helse og omsorgstjenesten.

(Kløveråsenarrangerer egne kurs for leger) er vi med og sikrer at en person med demens

fanges opp såtidlig som mulig, og at tiltak kan iverksettes før det er for sent.

Enukomplisert demenstilstand kan ivaretas på kommunalt nivå, mens der det tvil om

diagnoseeller tilleggsdiagnoser skal ivaretas på spesialistnivå.

Kløveråsen samarbeider tett med det kommunale hjelpeapparatet viss behov for dette.

NKSKløveråsenønsker lykke til videre med arbeidet og takker for at vi fikk gi høringssvartil

Demensplan2020.
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